DODAWANIE NOWEGO ZLECENIA

Poszerzenie zewnętrzne (PSZ)

Idź: Zamówienia Produkcyjne >> W przygotowaniu
Ctrl+ Ins - Dodaj nowe zamówienie lub
Prawy przycisk myszki w tabeli i „Dodaj zamówienie” lub
Klikamy ikonkę w górnym menu.

Uzupełniamy „Dane zamówienia”:
- Kontrahent Id,
- Nr zewnętrzny (opcjonalnie),
- Data dostarczenia.
Przejście do następnego kroku.
DODAWANIE PRODUKTU

Kliknięcie na wymiar, na liniach wymiarowych daj
daje możliwość edycji
odpowiednich wymiarów. Akceptujemy zmiany enterem lub
kliknięciem poza obszar wymiaru. Anulujemy zmiany, klikając Esc.
Klikając na daną szybę prawym przyciskiem myszy, możemy wybrać
ostatnio stosowane szyby i podmienić tylko dla tej jednej szyby, na
którą kliknęliśmy
kliknęliśmy.
Klikając poza obszar szyby możemy wybrać ostatnio stosowane
szyby i podmienić dla wszystkich szyb w oknie.
Klika
Klikając w szybę mamy do wyboru następujące opcje w panelu po
lewej:
rozwija listę wszystkich dostępnych szyb

Podajemy „Id produktu” (dla okien będzie to zawsze 2011).

pozwala podmienić szyby w wybranych
pozycjach lub w całym zamówieniu

KONSTRUKCJA OKIEN

Poszerzenie szyby (PSSZ)
Poszerzenie wewnętrzne (PSW)
Poszerzenie wewnętrzne kwatery (PSKW)
Poszerzenie zewnętrzne kwatery (PSKWZ)
Listwy i parapety (PSZ – kategoria listwa/parapet)
Poszerzenie zewnętrzne obszaru okiennego (PSZ)

Ctrl+ Ins - Dodaj nowy produkt lub
Prawy przycisk myszki w tabeli i opcja „Nowy produkt” lub
Klikamy ikonkę w górnym menu.

Klikamy dwukrotnie w obszar okna, aby przejść do edytora
graficznego (GUI).

Podział/Łącznik statyczny (LS)

stosuje jedną wybraną szybę we
wszystkich kwaterach

Roleta zewnętrzna (PSZ – kategoria roleta)

OZNACZENIA KOLORÓW NA LIŚCIE PRODUKTÓW
- stan przed walidacją komponentów
- stan przed walidacją cen
- stan przed walidacją cech
- stan po zwalidowaniu

Wymiarowanie okna

Pozwala wybrać inną listwę przyszybową
TABELE – SKRÓTY KLAWISZOWE

Zmiana skosów/łuków w oknie.

Aby dodać element, należy wybrać go z górnego menu, a następnie
kliknąć dwukrotnie lub przeciągnąć kursor przez obszar, w którym
chcemy umieścić element okna.
Zaznaczenie wszystkich elementów danego typu: zaznaczyć dany
element i wcisnąć Ctrl+A.
Elementy usuwamy klawiszem Delete.

Usuwanie wszystkich elementów na projekcie, które mamy
aktualnie zakliknięte
Odbicie lustrzane
Słupek stały (SLST)
Słupek ruchomy (wyłącznie w pionie) (SLR)

Odbicie lustrzane względem pionu.
Poprzeczka (PPR)
Alt +

powoduje odbicie lustrzane względem poziomu

Aby zlicować lub rozłożyć proporcjonalnie elementy należy kliknąć na
dane elementy, przytrzymując Ctrl i wybrać odpowiednią opcję z
panelu po lewej stronie.

Szprosy (SZN/SZW)

F5 – Odśwież
dśwież listę
i – Dodaj filtr
F12 – Ukryj
kryj kolumnę
Shift+F12 – Odkryj
dkryj wszystkie kolumny
F6 – Dopasuj
opasuj szerokość kolumn
F4 – Zapisz
apisz ustawienia list
F9 – Filtrowanie
iltrowanie do aktualnie zaznaczonej wartości komórki
Ctrl+F – Filtrowanie kolumn dla dowolnie wpisanej wartości
Ctrl+Shift+F – Dodawanie kolejnego warunku „i” do istniejącej listy.
Ctrl+Alt+F – Dodawanie kolejnego warunku „lub”
„l
do istniejącej listy.
Ctrl+F, a następnie strzałka w dół – Rozwijalna lista dostępnych
wartości w wybranej kolumnie
Alt+dowolona litera alfabetu – Pozycjonowanie wiersza na
pierwszym pasującym elemencie z jednoczesnym sortowaniem
kolumny
Ctrl+Ins – Dodanie
odanie nowych danych do listy/tabeli
Ctrl+S – Zapisz
apisz

